JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. október 14-én (Csütörtök) 15,00 órakor
tartott alakuló nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Vasemberház, Díszterem
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)

Jelen vannak:

Balogh László, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Dr. Csákai Iván,
Cseresnyés Péter, Dénes Sándor, Dr. Etler Ottó, Dr. Fodor Csaba, Gábris
Jácint, Gyalókai Zoltán Bálint, Jerausek István, Dr. Károlyi Attila József,
Kovács János, Marton István, Sajni József, Szőlősi Márta Piroska, Bálint Pál,
Bánkutiné Dobri Noémi, Bedő György, Dervalits Balázs, Dr. Erdős László,
Fertig István, Gondi Zoltán, Kisgyura János, Németh János, Papp János,
Pócza Attila, Vukics József külsős bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Tuboly Marianna jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Dr.
Kövessy Roland – a Helyi Választási Bizottság elnöke, Zakó László országgyűlési képviselő, meghívott
vendégek
Himnusz
Bicsák Miklós korelnök: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Zakó László országgyűlési képviselőt, dr.
Kövessy Rolandot, a Helyi Választási Bizottság elnökét, Cseresnyés Péter polgármester urat, a 2010.
évi önkormányzati választáson Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésébe megválasztott
önkormányzati képviselőket, a meghívott vendégeinket, és valamennyi nagykanizsai lakost, akik
személyesen vagy a médiából nyomon követik alakuló ülésünket. Külön köszöntöm polgármesteri
hivatalunk vezetőit és dolgozóit.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 tagjából 18 fő van jelen, igazoltan távol senki. Megállapítom, hogy az
alakuló ülés határozatképes, és azt megnyitom.
Első feladatunk a mai ülés napirendjének elfogadása. Tájékoztatom a közgyűlést, hogy Polgármester Úr
a meghívó szerinti 6. napirendi pontot – Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. köz-, illetve
taggyűlésén az önkormányzat tulajdonosi álláspontját képviselő személy megbízására – visszavonja.
Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a meghívó szerinti 7. napirendi pont – Javaslat alpolgármester
megválasztására és illetményének megállapítására – megtárgyalása nyílt ülés keretében történik, mivel
az érintettek a nyilvános tárgyalásba beleegyeztek.
A meghívó szerinti 8. napirendi pont – Javaslat az önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztására
– a tárgyalás nyílt ülésen történik.
Amennyiben eltérő javaslat nincs, javaslom, hogy először a napirendi pont zárt ülésen történő
tárgyalását fogadja el a közgyűlés: Javaslat döntéshozatalra a MÁV Sportcsarnok értékesítésére kiírt
nyilvános pályázaton való részvétel tárgyában. Kérem, szavazzunk.
A közgyűlés 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
Bicsák Miklós: Ezek után kérem, szavazzunk a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadásáról.
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A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
466/2010.(X.14.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat
tárgyalja:
1. Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választások
eredményéről (írásban) – a képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása,
polgármester eskütétele, megbízólevél átadása
Előterjesztő: Dr. Kövessy Roland HVB elnök
2. A polgármester programjának ismertetése (szóban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 18/2007.(IV.23.) számú rendelete és a
Közbeszerzési Szabályzat módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Szünet a rendelet kihirdetésének idejére.
4. Javaslat polgármester illetményének megállapítására (írásban)
Előterjesztő: önkormányzati képviselő
5. Tájékoztatás
az
önkormányzati
képviselők
és
polgármesterek
összeférhetetlenségi szabályairól és tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségről (írásban) – (Nyomtatványok átadására a helyszínen kerül
sor.)
Előterjesztő: Dr. Tuboly Marianna jegyző
6. Javaslat alpolgármester megválasztására és illetményének megállapítására
(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
7. Javaslat az önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Zárt ülés:
8. Javaslat döntéshozatalra a MÁV Sportcsarnok értékesítésére kiírt nyilvános
pályázaton való részvétel tárgyában (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

1. Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választások eredményéről (írásban) – a
képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása, polgármester eskütétele, megbízólevél
átadása
Előterjesztő: Dr. Kövessy Roland HVB elnök
Bicsák Miklós: Köszönetemet fejezem ki a Helyi Választási Bizottság valamennyi tagjának a helyi
önkormányzati választások eredményes és törvényes lebonyolítása érdekében kifejtett munkájáért és
felkérem dr. Kövessy Roland elnök urat, hogy ismertesse a választások nagykanizsai eredményét!
Dr. Kövessy Roland HVB elnök: Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő Asszony, Képviselő Urak! Tisztelt
Hölgyeim, és Uraim! A Nagykanizsai Helyi Választási Bizottság nevében tájékoztatom Önöket, hogy a
Helyi Választási Iroda szakszerű előkészítésével, a vonatkozó jogszabályok pontos betartásával a 2010.
október 3-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása fegyelmezetten,
problémamentesen és törvényesen zajlott le. A sikeres lebonyolításban jelentős szerepe volt a 48
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szavazókör szavazatszámláló bizottságának, amelynek tagjai többször ellenőrizték és átszámolták a
szavazólapokat, mielőtt kiállították a szavazóköri eredményt tartalmazó jegyzőkönyveket. A szavazóköri
eredmények összesítésével a Helyi Választási Bizottság megállapította a választás végeredményét. Az
eredmények jogerősek. A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben 42 065 választópolgár szerepelt, a
szavazás napján 14 főt vettek fel igazolás alapján, a szavazás befejezésekor 42 079 választópolgár
szerepelt a névjegyzékben. A szavazáson 14 542 fő, vagyis a választásra jogosultak 35 %-a vett részt.
Az 5 induló polgármesterjelölt közül a 14 328 érvényes szavazatból 5 883 szavazattal, vagyis a
szavazatok 41 %-ával Cseresnyés Péter, a FIDESZ – KDNP közös jelöltje lett városunk polgármestere.
A megválasztott egyéni választókerületi önkormányzati képviselők a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

számú választókerület: Bicsák Miklós
számú választókerület: Bene Csaba
számú választókerület: Balogh László
számú választókerület: Kovács János
számú választókerület: Dr. Csákai Iván
számú választókerület: Bizzer András
számú választókerület: Gyalókai Zoltán Bálint
számú választókerület: Jerausek István Péter
számú választókerület: Szőlősi Márta Piroska
számú választókerület: Sajni József
számú választókerület: Tóth Nándor
számú választókerület: Dénes Sándor

Kanizsáért Közéleti Egyesület
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
független jelölt
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP

A kompenzációs listákról mandátumot szerzett képviselők a következők:
Gábris Jácint
Dr. Károlyi Attila József
Dr. Fodor Csaba
Marton István
Dr. Németh Györgyi Éva

Jobbik Magyarországért Mozgalom
MSZP - MSZDP
MSZP - MSZDP
Kanizsáért Közéleti Egyesület
Civil Összefogás Nagykanizsáért Egyesület

Végezetül köszönetemet fejezem ki a Helyi Választási Iroda vezetőjének és munkatársainak a
fáradságot nem kímélő, lelkiismeretes munkájukért, amivel zökkenőmentesen biztosították a választás
lebonyolítását. Köszönetemet fejezem ki a Helyi Választási Bizottság választott és a jelölő szervezetek
által delegált tagjainak, hogy a felmerülő kérdésekben a jogszabályi előírások figyelembevételével,
higgadtan és egyetértésben döntöttek. Végül, de nem utolsó sorban köszönöm a szavazatszámláló
bizottságok és a mellettük feladatot teljesítő jegyzőkönyvvezetők helytállását, hiteles és megbízható
munkáját.
Bicsák Miklós: Köszönöm dr. Kövessy Roland úr tájékoztatását. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést és
a közvéleményt, hogy Dr. Németh Györgyi Éva, a Civil Összefogás Nagykanizsáért Egyesület
kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselője mandátumáról 2010. október 7-én lemondott.
Helyébe a listán Őt követő Dr. Etler Ottó László lép. Kérem, tekintsük meg közösen Dr. Schmitt Pál
köztársasági elnök úr videó üzenetét, melyben köszönti az alakuló önkormányzat polgármesterét és a
közgyűlés újonnan megválasztott tagjait.
Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök videó üzenetének megtekintése
Bicsák Miklós: Felkérem a megválasztott önkormányzati képviselőket, szíveskedjenek Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyűlése előtt az esküt letenni. Kérem Kövessy Roland urat, olvassa elő az eskü
szövegét.
A megválasztott képviselők leteszik az esküt, átveszik megbízólevelüket.
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Bicsák Miklós: Felkérem Cseresnyés Péter urat, hogy a közgyűlés előtt tegye le az esküt. Kérem dr.
Kövessy Roland urat, olvassa elő az eskü szövegét.
Cseresnyés Péter polgármester leteszi az esküt és átveszi megbízólevelét.
Cseresnyés Péter: Két perc technikai szünetet jelentek be, mert a technikát át kell szerelni ahhoz, hogy
utána tudjuk folytatni a közgyűlést, hogy jegyzőkönyvünk is készüljön belőle, szó szerinti, de míg a két
perc technikai szünet van, és a szerelésnek álljanak neki, én addig szeretnék néhány gondolatot
mondani egy akcióval kapcsolatban. Mindenki nagyon jól tudja, hogy pár nappal ezelőtt, vagy valamivel
több mint egy héttel ezelőtt egy súlyos tragédia rázta meg az országot, Veszprém megyében egy gát
átszakadt, és két települést elöntött egy nagyon veszélyes anyag, vörös iszap, az alumíniumgyártásnak
az egyik mellékterméke. Ezzel kapcsolatban egy felhívást intézett hozzánk, vagy kérést intézett hozzánk
az MTV elnöke, mint kezdeményező, hogy október 17-én egész napos műsortervet megváltoztatva
ennek a tragédiának és az újjáépítésnek szentelik a napot. Az ország különböző településeiről, megyei
jogú városaiból, megyeszékhelyeiről fognak közvetíteni. A műsor kezdésétől a műsor zárásáig, reggel
8,00 órától este 8,00 óráig, arra kért bennünket, hogy itt Nagykanizsán is ugyanúgy, mint máshol, más
településeken helyezzünk ki egy urnát, ahol a kanizsai polgárok és a Kanizsa környéki polgárok azokat
az adományokat, pénzadományokat elhelyezhetik, amelyeket az újjáépítésre szánnak. Természetesen
erről hírt is fognak adni úgy, hogy nekünk jelentési kötelezettségünk lesz, ha vállaljuk ebben a részvételt,
hogy Nagykanizsán mennyi pénz gyűlt össze ezen a napon. Én azt javaslom a közgyűlésnek, és hogyha
lehet, mivel ez nem hivatalos része, egy bólintással egyezzenek bele, én a hivatalban már meg is kértem
a munkatársakat, hogy ezen a napon két önkéntes föláldozva a vasárnapját, legyen benn a hivatalban,
gyűjtsük a pénzt, és ezzel Nagykanizsa Megyei Jogú Város is járuljon hozzá ahhoz a munkához, ahhoz
az áldozathoz, amivel ennek a térségnek, ennek a területnek az újjáépítése jár. Ez lett volna a két
percben a mondanivalóm, ami egy kicsit eltér az eredetileg meghirdetett napirendi ponttól,
forgatókönyvtől, de azt hiszem, hogy nagyon fontos, mert az együttműködést, a szolidaritást tudjuk ezzel
kifejezni.

2. A polgármester programjának ismertetése (szóban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Ha megengedik, akkor ehhez én felállnék, mégis egy beköszön néhány mondat fog
elhangozni. A közbizalom azzal jár, hogy a tettekkel el kell a választóink felé számolni. A politikában
cselekedeteinket a közösség is befolyásolja, ezért nem mindegy, kik alkotják a vezető testületi tagságot.
Nem lehet sikeres egy program, ha nem tudjuk, honnan jövünk, ha nem tisztázzuk, hova tartunk, s mi az,
amin változtatni szeretnénk. Nagykanizsa pozíciója az elmúlt húsz esztendőben folyamatosan romlott,
aminek elsődleges oka, hogy a munkahelyek megszűntek, a várost pedig elkerülték a jelentős
befektetők. A most zárult ciklus sem hozott gyógyírt a problémákra, aminek fő oka a közgyűlés
megosztottsága, a viszálykodás volt. A nem minden cél nélküli tudatos és mesterségesen szított viszály
akadálya volt a hatékony munkának. Természetesen tettünk, tettem, a közgyűlés egy jelentős része tett
ez ellen és mindent elkövettünk azért, hogy a város előrelépjen. Ezt bizonyítja az elmúlt három hónap,
amikor a közgyűlés gyorsan és hatékonyan működött, a csaták és viták helyett a feladatokra koncentrált,
és kompromisszumra épülő, előremutató döntéseket hozott. Így például idén nyáron, kora ősszel utak és
járdák újultak meg nagy számban, önkormányzati forrásból. Nézzük azokat a célokat fő vonalakban
felsorolva, amelyeket az elkövetkezendő négy évben terveim, terveink szerint el kell érnünk. Ezen elvek,
és a közösen, az előző önkormányzat tagjainak jó részével kidolgozott stratégiai terv elveinek mentén
tervezem céljaink megvalósítását. Minden kanizsai polgár segítségét várva teszem ezt az összefogás
nemes eszméjének meghirdetésével. Új lendület a gazdaságban. Intézményeink s a város magas
színvonalú, biztonságos működtetése mellett a gazdaság, a munkahelymegőrzés, -teremtés területén
van a legtöbb tennivalónk. Nagykanizsát földrajzi fekvése, ipari hagyományai, a szakképzett munkaerő
megléte tudatos fejlesztő munkával a térség sikervárosává teheti. A város közlekedési kapcsolatai a
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szakképzett munkaerő részére tőkevonzást, iparfejlesztést tesz lehetővé a kereskedelem után a termelő
iparágak számára is. Éppen ezért első és legfontosabb teendőnk, hogy kijelöljük a város-, és
gazdaságfejlesztés irányát, amely a már működő vállalkozások segítését, támogatását jelenti, s emellett
kedvező feltételeket teremt befektetők, munkahelyteremtő beruházások letelepedéséhez. Ennek egyik
eszköze az ipari park további dinamikus fejlesztése és új területek megszerzése, hogy a város
felkészülten fogadhassa azokat a cégeket, amelyek Nagykanizsában, a nagykanizsaiak tudásában
fantáziát látnak, s munkahelyeket hoznak létre. Át kell tekinteni a város adópolitikáját. Preferálni kell a
munkahely teremtő vállalkozások működését. Erősíteni fogjuk a kanizsai székhelyű vállalkozások
településünkön való eredményes munkához való jutását minél szélesebb körben, természetesen a
törvényi keretek tiszteletben tartásával. Célunk, hogy a város további rehabilitáció és a
közműfejlesztések városban élő polgároknak és vállalkozásoknak jelentsenek munkalehetőséget. Az
előzőek segítségével alapozhatjuk meg városunk gazdasági sikerét, biztosíthatjuk polgárainak
megélhetését, s ezzel adhatunk hitet, hogy Nagykanizsán jó és érdemes dolgozni, érdemes élni,
otthonra lelni. Hiszen ha munka van, minden van. E cél eléréséhez együtt kívánunk működni a
kormánnyal, különösen a Fejlesztési és Nemzetgazdasági Minisztériummal, csatlakozunk az országos
gazdaságfejlesztő, gazdaságélénkítő programokhoz. Térségi együttműködést kell kialakítanunk a
Nyugat-Dunántúl hozzánk közel elhelyezkedő városaival, hogy az iparfejlesztés, területfejlesztés
területén egységesen, a közös érdekek mentén egymást támogatva lépjünk fel. A megalapozott
döntések előkészítéséhez tanácsadó testületet állítok fel, amely a helyi gazdaság elismert,
köztiszteletben álló tagjainak javító véleménye alapján segítik a város fejlődését. Teszem ezt azért, mert
csak együtt, összefogva tehetjük sikeressé, biztonságossá Nagykanizsát. Átlátható és ésszerű
városvezetést hirdetünk meg. Megteremtjük a szolgáltató önkormányzatot. A városvezetés munkáját
átláthatóvá tesszük, a közgyűlési döntések előkészítésébe a korábbiaknál nagyobb mértékben vonjuk be
az adott terület képviselőit, a civil társadalmat, a szakembereket, kamarákat. Jelentős informatikai
fejlesztést fogunk végrehajtani a minél rugalmasabb szolgáltatás ellátásának érdekében. Szociálisan
gondoskodó és egészséges Kanizsáért fogunk dolgozni. Városunkban, a megyei jogú városokkal
összehasonlítva, már most is magas a jóléti, szociális kiadások aránya. Ezt meg kell őrizni, hiszen
tudjuk: gyorsan változó világunkban oda kell figyelni azokra, akikre nagyobb teher nehezedik, akik
átmenetileg nehéz helyzetbe kerülnek. Kötelességünk a szociális és egészségügyi ellátórendszer
fejlesztése, hogy Nagykanizsa a születéstől kezdve az élet végéig támogassa, kiszolgálja az itt élőket –
a rászorulókat, a betegeket, a családosokat, a fiatalokat s az időseket egyaránt. Tudjuk, ma gyermeket
nevelni nem könnyű hivatás. Azon leszünk, hogy gazdaságfejlesztő programunk révén mindazok
dolgozhassanak, akik szeretnének, s így biztos megélhetést teremtsenek családjuknak. De emellett
szükség van az önkormányzat szerepvállalására is. Azt szeretnénk, hogy a gyermeknevelési támogatási
rendszer továbbfejlesztésével segítséget nyújthassunk mindazoknak, akiknek a gyermeknevelés anyagi
megterhelést jelent. A segélyezési rendszer áttekintése után arra törekszünk, hogy mindazoknak,
akiknek valóban segítségre van szüksége, az önkormányzat lehetőséget teremtsen a továbblépésre, de
megpróbáljuk kiszűrni azokat, akik jogtalanul dézsmálják adóforintjainkat, közös vagyonunkat. Az
egészség megőrzése fontos feladatunk. Ezért az egészségügyi alapellátás fejlesztésével, a Kanizsai
Dorottya Kórház megújításával, a korszerű, biztonságos betegellátás feltételeinek megteremtésével
szeretnénk a kanizsaiak generációinak biztosítani az egészséghez való jogot. Folytatjuk az alapellátás
egységeinek korszerűsítését. Hangsúlyt teszünk az egészség megőrzésére. A prevenció, szűrés és
megelőzés tekintetében a gyógyítást megelőző átfogó programokat indítunk el. Ennek előzményeit a
kanizsai polgárok széles köre vette igénybe. A szellem világa. Nagykanizsa igazi iskolaváros, amely
pozíciót meg kell erősítenünk. Pályázati források felhasználásával folytatnunk kell, hogy diákjaink
korszerű, színvonalas körülmények között készülhessenek fel az életre. Biztosítanunk kell, hogy
valamennyi intézményünkben rendelkezésre álljanak a hatékony oktató-nevelő munka feltételei a
bölcsődéktől a középiskolákig. A város sikerességének érdekében együtt kell működnünk a Pannon
Egyetem nagykanizsai kampuszával, különösen a stratégiaalkotás, a gazdasági fejlődés szellemi
hátterének megteremtésében. A munkahelyteremtés egyik legfontosabb résztvevőjére a TISZK-re, mint
stratégiai intézményre kell tekintenünk. Sikeres intézményeinket, a Városi Könyvtárat, a Kanizsai
Kulturális Központot kiemelten kell támogatnunk, hogy Nagykanizsa még inkább a térség vonzó szellemi
központja legyen, s hogy egész évben minőségi programokat nyújtson az itt élőknek és a város
vendégeinek. Ugyanakkor fontos, hogy a kultúrához való hozzáférés ne a belvárosra, a központi
intézményekre korlátozódjon. Városrészeinkben is erősíteni fogjuk a művelődés, a kulturált szórakozás,
a szabadidő hasznos eltöltésének feltételrendszerét. Kiemelt feladatunknak tartjuk a „nem hivatásos”
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kultúraépítők, közösségformálók, szervezetek, egyesületek támogatását, hiszen az ő munkájuk is
hozzájárul ahhoz, hogy Nagykanizsa polgárai komfortosan érezzék magukat saját városukban. Tudjuk,
az aktív kis közösségekből építkezve, együtt tehetjük sikeressé otthonunkat, lakóhelyünket. Támogatjuk
és segítjük a városunkban működő történelmi egyházak szolgálatát, karitatív munkáját. Fokozottan
figyelünk fejlesztési elképzeléseikre, s törekvéseikhez anyagi és erkölcsi támogatást nyújtunk. Segítjük
közösségépítő és szervező munkájukat. Ehhez a város erőforrásait és a polgárok igényeit egyaránt
figyelembe vesszük. Támogatjuk a város sportéletét, a város egyesületeit, sportegyesületeit. Mindazok,
akik a verseny-, tömeg- és a diáksport területén hozzájárulnak fiataljaink egészségének megőrzéséhez,
támogatást fognak kapni tőlünk. Igyekszünk méltó feltételeket teremteni mindazoknak, akik sportolóként,
versenyzőként Nagykanizsa hírnevét öregbítik. Széleskörű egyeztetés után új sportkoncepciót fogunk
alkotni. Kezdeményezem egy új városi sportstratégia megalkotását, amely folyamatban számítok
Nagykanizsa sportvezetőire. Célunk, hogy tiszta és kiszámítható viszonyokat teremtsünk az
önkormányzati sporttámogatások rendszerében, és hogy hozzájáruljunk a város csapatainak,
egyesületeinek még eredményesebb működéséhez. Tervemmel, terveinkkel erősíteni kívánjuk a fiatalok
sportszeretetét annak érdekében, hogy a mindennapos testnevelés lehetőség és igény legyen.
Küldetésünk a szolgálat. A Fidesz-KDNP polgármestereként és frakciónk minden tagja egy emberként
elkötelezettek Nagykanizsa fejlesztésében. Ennek zálogát a gazdaság megerősítésében, új
munkahelyek létrehozásában s a város szolgáltatásainak jobbításában látjuk. És ennek érdekében
minden lehetséges eszközt igénybe veszünk. Számunkra a belváros rekonstrukciója nem egyszerűen
fizikai építkezés, hanem a gazdaságfejlesztés eszköze, hiszen célunk, hogy az átalakuló, megszépülő
városközpontot újra sikeres vállalkozások népesítsék be. Azt valljuk: az utak, járdák felújítása nem
csupán városüzemeltetési feladat, hanem a város megtartó erejének erősítése egyben, hogy polgáraink
környezetükkel elégedetten, s biztonságban élhessenek, közlekedhessenek. Erre a jövőben jelentős
forrásokat szeretnénk mozgósítani, hogy ne csak a belváros, hanem a többi városrész is, a többi
városrész infrastruktúrája is fejlődjön, megújuljon. Hisszük és hiszem, hogy iskoláink, egészségügyi és
kulturális intézményeink működésének biztosítása, támogatása nem egyszerűen pénzügyi, költségvetési
kérdés, hanem olyan szövetség városunk polgáraival, amely a jobb lét és a sikeres jövő záloga. Éppen
ezért e területeket, a gazdaságfejlesztés mellett, kiemelten fogjuk kezelni. Számunkra Nagykanizsa
fejlesztése szolgálat, olyan cél, amelyért összefogva, újra sikeressé tehetjük otthonunkat, szeretett
városunkat!
Bene Csaba: Bejelentem, hogy a FIDESZ-KDNP pártszövetség jelölésével Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlésébe jutott képviselők a Szervezeti és Működési Szabályzat 44. §-ában foglaltak alapján
megalakítottuk képviselőcsoportunkat 11 fővel. A képviselőcsoport megnevezése FIDESZ-KDNP frakció.
A csoport tagjai: Szőlősi Márta, Cseresnyés Péter, Balogh László, Kovács János, Dr. Csákai Iván, Bizzer
András, Gyalókai Zoltán, Jerausek István, Tóth Nándor, Dénes Sándor és Bene Csaba. A csoport
frakcióvezető-helyettesnek Tóth Nándor képviselőt választotta, frakcióvezetőnek pedig Bene Csabát.
Tisztelt képviselőtársaim, kedves vendégek, a FIDESZ – KDNP frakció teljes erejével támogatja
Cseresnyés Péter által felvázolt programot, illetve polgármester…. személyét. A FIDESZ – KDNP frakció
az elmúlt ciklusban is és most is Nagykanizsa Megyei Jogú Város fejlődésének, fejlesztésének, az itt élő
emberek minél jobb életkörülményeinek megteremtése érdekében dolgozott, illetve fog dolgozni. A
választások eredménye alapján a FIDESZ – KDNP a közgyűlés vezető ereje. A nemzeti együttműködés,
a kanizsai együttműködés jegyében készek vagyunk együtt dolgozni a közgyűlés minden tagjával.
Egyrészt azért, mert valljuk, hogy ne utasítsunk el semmit, ameddig be nem bizonyosodik, hogy az
valójában mennyit ér. Másrészt azért, mert demokraták vagyunk, és a demokrata lényege, hogy tud
együttdolgozni olyan emberekkel, akiknek más a véleményük, mindaddig, amíg egyformán tiszteltjük az
alapvető etikai határokat. Mindezek után szeretném bejelenteni azt is, hogy a vörös iszap által sújtott
területeken élők megsegítésére a FIDESZ frakció 60.000 Ft-ot ajánl fel a Kormány által megnyitott
kármentő alap számlájára.
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3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 18/2007.(IV.23.) számú rendelete és a Közbeszerzési Szabályzat módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy erre egy kiegészítést is kellett kapniuk és
e kiegészítéssel együtt szeretném a vitát elkezdeni erről a napirendről. Szeretném kérdezni, hogy van-e
hozzászóló? Mivel nem látok, én a vitát lezárnám és a kiegészítés szerint és a kiegészítéssel együtt
először a rendeleti javaslatot szeretném szavazásra feltenni. Aki a rendeleti javaslattal egyetért, az
kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:
33/2010.(X.14.) számú rendelet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010.(X.14.) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007.(IV.23.)
számú rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Cseresnyés Péter: Most a határozati javaslatról fogunk szavazni. Aki a határozati javaslatban
foglaltakkal egyetért, az kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
467/2010.(X.14.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatának III. fejezet (1)-(2) és (4) bekezdését az alábbiak szerint
módosítja:
(1) A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kbt. 8. § (3)
bekezdése alapján öttagú Közbeszerzési Bírálóbizottságot (továbbiakban:
bírálóbizottság) hoz létre.
(2) A bírálóbizottság állandó tagjai:
− Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Városfejlesztési- és
Üzemeltetési Bizottságának elnöke
− Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi
Bizottságának elnöke
− Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális és
Egészségügyi Bizottságának elnöke,
− Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ügyrendi, Jogi és
Közrendi Bizottságának elnöke,
− Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottságának elnöke.
A bíráló bizottság elnöke a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság
elnöke.
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(4) A bírálóbizottság határozatképes, ha ülésén az állandó tagok közül legalább
három fő jelen van. A bírálóbizottság határozatait a jelenlévő tagok
szótöbbségi szavazatával hozza.
Határidő:
2010. október 14.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető)
Cseresnyés Péter: A határozati javaslatot szeretném azért ismertetni, hogy a közvélemény is
megismerje azt, hogy milyen fő változás következett be az SZMSZ-ben. A legfontosabbat szeretném
mindössze csak ismertetni, a bizottsági beosztást, milyen bizottságokat szavazott meg most a
közgyűlés. A határozati javaslat a következőképpen szól: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
önkormányzata Kbt 8. §. (3) bekezdése alapján öttagú Közbeszerzési Bírálóbizottságot hoz létre.
A bírálóbizottság állandó tagjai:
- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Városfejlesztési- és Üzemeltetési
Bizottságának elnöke
- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának elnöke
- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának
elnöke,
- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságának
elnöke,
- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális és Sportbizottságának
elnöke.
A bíráló bizottság elnöke a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság elnöke.
Ebből a felsorolásból láthatja mindenki, hogy egy változás, komoly változás következett be az
önkormányzat működésének életében az, hogy hat bizottságból öt bizottság maradt meg. Két
bizottságot, a Városfejlesztési és a régi Városüzemeltetési Bizottságot összevontuk és így jött létre a
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság. Ezzel áttérünk. Elnézést, szünetet rendelek el, a szünetnek
az ideje 10 perc a rendelet kihirdetésének idejére kell ezt megtennem.
Szünet
4. Javaslat polgármester illetményének megállapítására (írásban)
Előterjesztő: önkormányzati képviselő
Cseresnyés Péter: Következő napirendi pont előterjesztője Tóth Nándor képviselőtársunk. A
napirendnek a címe pedig: Javaslat polgármester illetményének megállapítására. Nem tudom,
hozzáfűzni van-e valami?
Tóth Nándor: Ezen napirendi pont, úgy gondolom, hogy időben megérkezett mindenkihez mind
elektronikusan, mind írásos formában. Minden le van írva a jogszabálynak megfelelően. Én hozzáfűzni
nem kívánok ehhez semmit egyelőre.
Cseresnyés Péter: Szeretném megkérdezni, hogy van-e hozzászóló? Akkor a határozati javaslatot
teszem fel szavazásra, amelyik így szól: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Cseresnyés Péter
polgármester illetményét megválasztása napjától a 38.650 Ft köztisztviselői illetményalap 14,00szeresében, azaz 541.100 Ft összegben állapítja meg. Aki ezt a határozati javaslatot el tudja fogadni, az
kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza:
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468/2010.(X.14.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Cseresnyés Péter polgármester
illetményét megválasztása napjától a 38.650 Ft köztisztviselői illetményalap
14,00-szeresében, azaz 541.100 Ft összegben állapítja meg.
Határidő:
2010. október 15.
Felelős :
Dr. Tuboly Marianna jegyző
(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina Aljegyző, Titkárságvezető)

5. Tájékoztatás az önkormányzati képviselők és polgármesterek összeférhetetlenségi
szabályairól és tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről (írásban) –
(Nyomtatványok átadására a helyszínen kerül sor.)
Előterjesztő: Dr. Tuboly Marianna jegyző
Cseresnyés Péter: Az előterjesztést mindenki megkapta írásban és a közgyűlés kezdete előtt a
nyomtatványok, tudomásom szerint átadásra kerültek. Tehát arra kérek mindenkit, hogy a megfelelő
határidő betartásával majd a vagyonnyilatkozat-tételt tegyék meg a képviselők. Ez, mivel egy
tájékoztatás volt….

6. Javaslat alpolgármester megválasztására és illetményének megállapítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Tovább is lépnénk a következő napirendre, amelyik nyílt napirend lett. Javaslat
alpolgármesterek megválasztására és illetményüknek a megállapítására. Szeretném, bár írásban
megkapták, és mindenki elolvashatta, hogy ki az a két személy, akit alpolgármesternek javaslok az
önkormányzat részére, a képviselők számára. Az egyik javasolt személyt szinte mindannyian ismerhetik,
hisz az előző ciklusban önkormányzati képviselő volt. Mivel a Parlament döntése alapján külső
alpolgármestert is választhat a képviselőtestület egy adott településen, ezért én az eddig az előző
közgyűlésben végzett munkája alapján javaslom, hogy a közgyűlés, majd amikor szavazásra kerül sor,
az önkormányzati képviselők, amikor szavazásra kerül sor, támogassák a főállású jelöltemet, Karádi
Ferenc urat. A másik alpolgármesterre, akire javaslatot teszek, mindössze társadalmi megbízást fogunk
bízni. Dénes Sándor önkormányzati képviselőt kérem fel társadalmi megbízottként a második
alpolgármesteri tisztségre, akit a közgyűlés tagjai közül javaslok megválasztásra az önkormányzat
tagjainak. Dénes Sándort régóta ismerem, ismerem munkáját, van vezetői tapasztalata, és egy olyan
jelentős tapasztalata van az oktatás területén, amelyet alpolgármesterként a város érdekében az
önkormányzat nagyon jól tud kamatoztatni, és munkájával nagyon jól tudja segíteni az oktatási
bizottságnak a munkáját annak érdekében, hogy stratégiai célokat, amelyeket kitűztünk mind a
szakképzés, mind pedig a közoktatás területén, sikeresen megvalósítsuk. Dénes Sándor miután
tanárember és ezt a beszélgetéseink során többször hangsúlyozta, azt kérte tőlem, hogy az
alpolgármesteri tisztséget, bár tudom, hogy így nem lehet választani, azzal a feltétellel fogadná el a
jelöltséget is és magát a tisztséget is, amennyiben az önkormányzat megválasztja, hogy egyelőre
mindössze egy évig szeretné ezt a tisztséget betölteni. Én számítok arra, hogy ebből az egy évből aztán
majd négy év lesz, de ezt mindenképpen szerettem volna Önöknek elmondani, hogy négy évre
választjuk, de Dénes Sándor abban az esetben, hogyha úgy gondolja, hogy az oktató, nevelő
munkájában akadályozza az itteni tisztsége ellátása, ebben az esetben szeretné a képviselőségét, csak
a képviselőségét megtartani, és abban az esetben én ezt a kérését, hogy csak képviselő lehessen és
maradhasson tanárember is, természetesen elfogadom és akceptálni fogom. Ennek tudtával és
tudatával szeretném Önöknek mind a két jelöltemet a figyelmükbe ajánlani, és kérem Önöket, hogy
támogassák alpolgármester jelöltjeimet, Karádi Ferenc urat és Dénes Sándor urat. Ahhoz, hogy a
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szavazás megtörténhessen, és az alpolgármesterek megválasztásra kerülhessenek, először is egy
szavazatszámláló bizottságot kell választanunk. Én javaslom, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjai
Dr. Károlyi Attila, Szőlősi Márta és Bizzer András legyen. Ahhoz, hogy elindulhasson a szavazási
procedúra, nekünk a határozati javaslatot el kell fogadni, amelyik határozati javaslat az előterjesztés
végén található. Felkérem majd a bizottság tagjait, amennyiben megválasztja a közgyűlés a 3 tagját a
bizottságnak, hogy maguk közül válasszanak elnököt, a titkos szavazást azonnal bonyolítsák le. A
szavazás eredményéről készítsenek jegyzőkönyvet és miután a szavazás véget ért, a szavazás
eredményéről tájékoztassák a képviselőtestületet. A szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyve az
alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kerül majd csatolásra. Tehát, aki a határozati javaslattal egyetért,
amelynek legfontosabb része az előbb említett és ismertetetteken túl, hogy Dr. Károlyi Attila, Szőlősi
Márta és Bizzer András lenne abban az esetben, ha a közgyűlés, ezt elfogadja, kérem, erről a határozati
javaslatról a közgyűlés szavazzon. Elnézést, Gábris Jácint szót kért. Megadom a szót.
Gábris Jácint: Én egy aggályomat szeretném kifejezni. Én örültem volna, hogyha ehhez az
előterjesztéshez kaptam volna egy részletes szakmai önéletrajzot, mert én úgy gondolom, hogy egy
megyei jogú város ilyen fontos pozíciójához mindenképpen elengedhetetlen a megfelelő szakmai
végzettség, és én ezt szerettem volna áttekintetni. Illetve hát ez befolyásolta volna azért az én
döntésemet, úgy gondolom. De nem vagyok talán ezzel egyedül a kedves képviselőtársaim körében. És
esetleg egy ilyen előzetes közel és hosszú távú tervet is szívesen olvastam volna, hiszen gondolom,
hogy a felkértek nem először találkoztak ezzel, nem derült, ki, hogy ők lesznek felkérve.
Cseresnyés Péter: Miután az egyeztetések elkezdődtek, hogy ki legyen a jelölt, a két alpolgármester
jelölt, természetesen a két alpolgármester jelölttel az előbb ismertetett programot, amit én olvastam
polgármesteri programként, átbeszéltük. Ők teljes mértékben ezt el tudták fogadni, és ezt fogják
képviselni. Talán a kérdésnek egyik részére ez válasz és nem véletlenül olvastam sokszor többes szám
első személyében azt a bizonyos programot, mert ez egy közös program, aminek természetesen én
teljes mértékben, amellyel és teljes mértékben egyetértek, és a két alpolgármester is el tudja fogadni.
Egyéb hozzászólót nem látok. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen
gombot.
A közgyűlés 15 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő
határozatot hozza:
469/2010.(X.14.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alpolgármester választás
lebonyolítására 3 tagú szavazatszámláló bizottságot hoz létre.
A szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztja
1. Dr. Károlyi Attila
2. Szőlősi Márta Piroska
3. Bizzer András
önkormányzati képviselőket.
Felkéri a bizottságot, hogy tagjai közül a bizottság elnökét válassza meg.
Felkéri a bizottságot, hogy az alpolgármester választással kapcsolatos titkos
szavazást azonnal bonyolítsa le, a szavazás eredményéről készítsen
jegyzőkönyvet, és ennek alapján tájékoztassa a Közgyűlést a szavazás
eredményéről. (A szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyve az alakuló ülés
jegyzőkönyvéhez csatolásra kerül.)
Határidő:
Felelős :

2010. október 14.
a szavazatszámláló bizottság elnöke
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Cseresnyés Péter: Még egyszer, mielőtt elrendelném a szünetet, felkérem a bizottságot, hogy tagjai
közül válasszon elnököt. Ezen kívül bonyolítsa le a titkos szavazást. A szavazás eredményéről készítsen
jegyzőkönyvet, és ez után tájékoztassa a közgyűlést. Pillanat, még nem zártam le a napirendi pontot,
mert még van mondanivalóm. Kérem a bizottság elnökét, hogy gondoskodjon a szavalólapok
lepecsételéséről és azoknak a képviselők részére aláírás ellenében történő átadásáról. A kettő
alpolgármester jelöltre külön-külön szavazólap kerül átadásra. Az önkormányzati képviselők a
szavazólapokat a díszterem előtti körasztalnál a bizottságtól vehetik át. A rontott szavazólapot egy
alkalommal a rontott példány leadása mellett áll módunkban kicserélni. Szavazni a szavazólapon
igennel, nemmel és tartózkodva lehet úgy, hogy a jelölt neve melletti három kör egyikében egymás
metsző két vonalat kel húzni. A szavazólap kitöltése a fülkében zajlik, a szavazatot zárt borítékban a
szavazatszámláló bizottság asztalán elhelyezett urnába kell bedobni. A titkos szavazás idejére, amelyet
40 percben állapítok meg, szünetet rendelek el. Még mielőtt felállna mindenki, az lenne a kérésem, a
Zalai Hírlap olyan kéréssel fordult hozzánk, hogy a képviselőtestület eskütétele után szeretne
mindannyinkról egy közös képet csinálni. Ezt a Városháza előtt tenné meg, hogy miután a szavazás
megtörtént és a szavazatszámláló bizottság összeszámolta a szavazatokat, utána vonuljunk át. Ezt 1015 perc alatt le tudjuk bonyolítani, és utána folytatnánk a közgyűlést. Arra kérném a szavazatszámláló
bizottságot – természetesen nem tehetem igazán meg ezt a dolgot – de ha hogyha lehet, akkor
rugalmasan bonyolítsa le a szavazást, hogy minél előbb át tudjunk menni fényképezkedni, és utána
minél előbb folytathassuk a közgyűlést. Úgyhogy elrendelem a szünetet és a szünet ideje alatt a
szavazást.
Szünet
Titkos szavazás
Cseresnyés Péter: Képviselőtársaimat kérem, hogy foglalják el a helyüket. A határozatképesség
megvan, úgyhogy akkor kérném a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás
eredményét.
Dr. Károlyi Attila: A bizottság megállapította, hogy 18 db szavazólap készült, melyből 18 db került
kiadásra. A szavazólapon az alpolgármester jelölt neve Dénes Sándor. A szavazólapok átvételét a
képviselők aláírásukkal a jegyzőkönyvhöz csatolt átvételi elismervénnyel igazolták. Az urnában lévő
szavazólapok száma 18 db. Ebből érvényes 18 db. Az érvényes szavazatok közül Dénes Sándorra
leadott igen szavazatok száma 15 db, nem szavazatok száma nem volt, tartózkodás 3 db. Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. október 14. naptól kezdődően a titkos szavazás eredményeként
15 igen, 0 nem és 3 tartózkodás szavazati aránnyal társadalmi megbízatású alpolgármesternek Dénes
Sándor önkormányzati képviselőt megválasztotta. Gratulálok. A bizottság megállapította, hogy 18 db
szavazólap készült a másik alpolgármester választásnál, 18 db került kiadásra. A szavazólapon az
alpolgármester jelölt neve Karádi Ferenc. A szavazólapok átvételét a képviselők aláírásukkal a
jegyzőkönyvhöz csatolt átvételi elismervénnyel igazolták. Az urnában levő szavazólapok száma 18 db,
ebből érvényes 18 db. Az érvényes szavazatok közül Karádi Ferencre leadott igen szavazatok száma 12
db, nem szavazatok száma 5 db, tartózkodás 1 db. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010.
október 14. naptól kezdődően a titkos szavazás eredményeként 12 igen, 5 nem, 1 tartózkodás szavazati
aránnyal főállású foglalkoztatási jogviszonyú alpolgármesternek Karádi Ferencet, aki nem tagja a
közgyűlésnek megválasztotta. Gratulálok.
Cseresnyés Péter: Megállapítom tehát, hogy a közgyűlés Dénes Sándort 15 igen, 3 tartózkodás
szavazattal. Karádi Ferenc urat 12 igen, 5 nem, 1 tartózkodás szavazattal megválasztotta
alpolgármesternek.
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470/2010.(X.14.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. október 14. naptól
kezdődően a titkos szavazás eredményeként
1. 15 igen és 3 tartózkodás szavazati aránnyal, társadalmi megbízatású
alpolgármesternek Dénes Sándor önkormányzati képviselőt megválasztja.
2. 12 igen, 5 nem és 1 tartózkodás szavazati aránnyal főállású foglalkoztatási
jogviszonyú alpolgármesternek Karádi Ferencet, aki nem tagja a
Közgyűlésnek, megválasztja.
Határidő:
Felelős :

2010. október 14.
Cseresnyés Péter polgármester

Cseresnyés Péter: Felkérem Dénes Sándor és Karádi Ferenc urakat, esküjük közgyűlés előtt történő
ünnepélyes letételére. Kérem a hallgatóságot és a közgyűlés tagjait, hogy álljanak fel az eskü szövege
ismertetésére.
Dénes Sándor és Karádi Ferenc alpolgármester leteszi az esküt.
Marton István: Szerettem volna még a szavazás előtt, tisztelt testület, érdeklődni, mert szerintem
Gábris Jácint képviselőtársunk által feltett kérdésre nem kapta meg a választ se Ő, se a testület. Én úgy
gondolom, hogy egy főállású alpolgármesternek az a minimum, hogy bemutatkozik még jelöltként, de
hát, ha ez már elmaradt, akkor legalább megválasztása után egy szakmai nacionálét szívesen
hallgatnék tőle. De azt hiszem, hogy nem vagyok ezzel egyedül, és nemcsak a teremben lévőkre
gondolok, hanem a város tisztelt választópolgáraira is.
Cseresnyés Péter: Köszönöm. Megyünk tovább. A határozati javaslatot szeretném ismertetni, amelyik a
két alpolgármester tiszteletdíjáról és a díjazásáról szólna: Dénes Sándor társadalmi megbízatású
alpolgármester havi bruttó tiszteletdíját 220.000 Ft-ban javaslom meghatározni és költségátalány címen
a tiszteletdíjának 20-%-ának megfelelő mértékű havi átalányt javaslok megállapítani írásbeli
nyilatkozatok alapján. Karádi Ferenc főállású foglalkoztatási jogviszonyba megválasztott alpolgármester
havi bruttó bérét, illetményét 420.000 Ft összegben szeretném, hogyha elfogadná a közgyűlés, és
ugyanez a helyzet a havi költségátalány tekintetében, illetményének a 20-%-át javaslom ebben az
esetben is. A határozati javaslat szó szerint az előterjesztés végén megtalálható. Mivel hozzászólót nem
látok, a vitát lezárom. Aki az előbb ismertetett és a határozati javaslatban írásban megfogalmazottakkal
egyetért az, kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 13 igen, 2 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő
határozatot hozza:
471/2010.(X.14.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. Dénes Sándor társadalmi megbízatású alpolgármester havi bruttó
tiszteletdíját 220.000 Ft összegben állapítja meg, és felkéri a polgármestert,
hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
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2. Dénes Sándor társadalmi megbízatású alpolgármester részére - választása
szerint - tiszteletdíja 20-%-ának megfelelő mértékű havi költségátalányt
állapít meg.
3. Karádi Ferenc főállású foglalkoztatási jogviszonyba megválasztott
alpolgármester havi bruttó illetményét 420.000 Ft összegben állapítja meg,
és felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedést tegye
meg.
4. Karádi Ferenc főállású foglalkoztatási jogviszonyba megválasztott
alpolgármester részére - választása szerint - illetménye 20-%-ának
megfelelő mértékű havi költségátalányt állapít meg.
Határidő:
2010. október 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Dr. Tuboly Marianna jegyző)

Cseresnyés Péter: Szeretnék gratulálni mind a két alpolgármesternek megválasztásuk alkalmából, és jó
munkát kívánok nekik a következő időszakban.

7. Javaslat az önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Az előterjesztésben a határozati javaslat részében mindenki megtalálhatja, hogy az
elmúlt négyéves ciklushoz képest eggyel csökkenteni szándékozzuk, szándékozom a bizottságok
számát, így, ahogy már egy előző napirendi pontnál mondtam, 5 bizottság lenne. Pénzügyi Bizottság,
Ügyrendi, Jogi Bizottság, Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság, Szociális és Egészségügyi
Bizottság és Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság. A bizottságok létszáma a Pénzügyi Bizottság és
az Ügyrendi, Jogi Bizottság 7-7 fő lenne, ebbe beleértendő a képviselő tagokat és a külső tagokat is, és
ugyanígy beleértendő mind a kettő helyről érkező tagokat, az oktatási, szociális és városfejlesztési
bizottság viszont 9-9 fővel működne. A határozati javaslatban látnak kipontozott helyeket. Oda még
várunk megválasztandó jelölteket. Ezt a következő közgyűlések valamelyikén fogjuk megtenni,
valószínűleg októberi közgyűlésünkön, soros közgyűlésünkön fogjuk megtenni és kiegészíteni a
bizottságokat. Ettől függetlenül, hogy egy-két helyen hiányoznak jelen pillanatban külső bizottsági tagok
a javaslat szerint, a bizottságok működőképesek, mivel a határozatképességük biztosított. Aki hozzá
kíván szólni a napirendhez, az előterjesztéshez, az kérem, jelezze.
Dr. Etler Ottó László: A Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottságba egy szakközgazdászt
javasolnék, Németh János személyében a Civil Összefogás részéről felvenni külső tagnak.
Cseresnyés Péter: Kérem képviselőtársaimat, hogy a szavazásnál vegyék figyelembe. Akkor Németh
János?
Dr. Etler Ottó László: Németh János, igen.
Dr. Fodor Csaba: Az oktatási bizottságba Gondi Zoltán urat javaslom külső tagnak, és a Szociális és
Egészségügyi Bizottságba pedig javaslom Kisgyura Jánost.
Cseresnyés Péter: Mindenki, kérem, vegye ezt figyelembe ….
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Gábris Jácint: A mi részünkről Pócza Attilát javasoljuk külső tagnak a Szociális és Egészségügyi
Bizottságba.
Cseresnyés Péter: Az lenne a kérésem, hogyha lehet, akkor máshova javasoljon, mert ott már egy más
ellenzéki jelölő szervezet javasolt valakit. Vagy ha tartja ezt a javaslatát, amit természetesen megtehet,
abban az esetben külön kell szavaztatnom arról, hogy a közgyűlés …. befogadni ebbe a bizottságba
külső bizottsági tag …., ugyanis az ajánlat …., amit előzetes egyeztetés szerint, amit mi szerettünk volna
ajánlani, úgy szólt, hogy egy-egy fő lehet …. külső bizottsági tagként egy ellenzéki szervezettől, vagy
ellenzéki szervezettől egy-egy tag lehet egy külső bizottsági tagként a bizottságokban. Tartja azt, hogy
ide javasolja ….?
Gábris Jácint: Igen.
Cseresnyés Péter: Jó.
Dr. Fodor Csaba: Polgármester úr, akkor az előterjesztés félreértendő, mert azt gondoltuk, hogy
mértéktartóan, de itt … kipontozott üres vonal van, és az azért van kipontozva, merthogy ez az
ellenzéknek jutó vagy járó hely. És ugye a Szociális és Egészségügyi Bizottságban kettő üresen hagyott
vonal volt, mindazonáltal, hogy láttam, hogy a FIDESZ-KDNP két jelöltje külső bizottsági tagok nevesítve
voltak, ezért voltunk bátrak megtenni ezt a kettő javaslatot erre a két üres helyre. De ha Önök úgy
gondolják, hogy mindazonáltal a négy bizottság, külső bizottsági helyből kettőt már Önök betöltöttek, és
még egyet be akar tölteni a FIDESZ, és csak egyet ad át az ellenzéknek, az együttműködés és a
demokrácia jegyében, akkor mi ezt tudomásul vesszük természetesen, viszont a döntés Önöknél van.
Akkor én Kisgyura Jánost visszavonnám innen, és a Pénzügyi Bizottságba javaslom.
Cseresnyés Péter: Kisgyura Jánost?
Dr. Fodor Csaba: Igen.
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen. Akkor Kisgyura Jánost a Szociális és Egészségügyi Bizottságból
vegyük ki, és írjuk be a Pénzügyi Bizottságba.
Marton István: Másfél órával ezelőtt én Bene frakcióvezető úrtól azt hallottam, hogy Önök demokraták.
Én úgy gondolom, mint a Kanizsáért Közéleti Egyesület elnöke, hogy szervezetem nevében tiltakoznom
kell ezen eljárás ellen, mert csak egy apró példát említek. Két nappal ezelőtti egyeztetésen nekem
felajánlották az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és sportbizottsági tagságot, itt viszont ebben az
előterjesztésben látom, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottságba terveztek be. Egyébként nagyon
megtisztelő bárkinek is egy bizottsági tagság, de tudom és beleegyezésem nélkül én nem vagyok
ilyesmiben partner. Ez az eljárás, hogy a második politikai erőként végzett a választáson a Kanizsáért
Közéleti Egyesület, több mint 16 %-kal több szavazatot kapott, mint a harmadik helyen végzett MSZP, és
ha valaki végignézi ezt a listát, akkor azt látja, hogy az MSZP kap egy bizottsági elnökséget és két egyéb
beltagot, valamint kettő kültagot. A második politikai erőnek pedig föl van ajánlva két sima beltagság, és
hát állítólag egy kültagság. Ez az eljárás abszolút méltánytalan, sőt, ki kell, hogy mondjam,
tisztességtelen. Ezek után értelemszerűen javaslatot én semmire nem teszek. Bicsák Miklós, aki már
ugye öt ciklust ült a gazdasági bizottságban, illetve városüzemeltetésiben, természetesen az egyesület
részéről maradhat, de mindenféle további hely elfoglalásától én a magam részéről ilyen méltánytalan, s
mint említettem, tisztességtelen eljárás okán tartózkodok.
Bicsák Miklós: Én tiszteletben tartom a többség akaratát. Ahogy mondtam már, én úgy érzem, hogyha
demokrácia van, azért fair play módon a külsős jelöltjeinket elnökünk, Marton István úr, képviselőtársam
jogosan van olyan szempontból megsértődve, hogy most sem halljuk azt, hogy a két külsős jelölt,
Horváth István volt képviselőtársunk, és Polai József lehetőséget kapjon a négyéves önkormányzati
munkájuk, meg a városért tett közéleti munkájukért, hogy egy bizottságban dolgozzanak
lelkiismeretesen. Én nagy tisztelettel kérem Önöket, mint többséget, hogy szíveskedjenek ezt a két
külsős volt képviselőtársamat bármelyik bizottságba szívesen látnám, elfogadom, gondolom, hogy
Marton képviselőtársam is, mint az egyesület elnöke rá fog bólintani. Ez csak csupán Önökön múlik,

14

mert ennek a két embernek a bizottságban a helye. Dolgoztak ők. Én úgy gondolom, itt haragnak nincs
helye, nekünk dolgozni kell ebben a négy évben.
Cseresnyés Péter: Most szeretném megkérni Bicsák képviselőtársamat, akkor Marton Istvánnal
ellentétben Ön mégiscsak akar javasolni valakit.
Bicsák Miklós: Igen, tisztelt polgármester úr, szeretném javasolni a szociális bizottság, hallom, hogy itt
olyan bonyolult …., oda gondoltam a Polai József képviselőtársamat, Ő abban is dolgozott, úgy tudom,
és azért van évek gyakorlata és rutinja, és lelkiismeretes munkát végzett, mindig azt mondta itt Csákai
főorvos úr is. A másik, a oktatási bizottságba pedig Horváth István volt képviselőtársunkat. Én ebben
kérném a szíves támogatásukat.
Cseresnyés Péter: Szeretném még egyszer emlékeztetni arra, hogy az előzetes egyeztetések során,
amivel természetesen néhányan Önök közül nem értettek egyet, egy olyan javaslat hangzott el, hogy
mindegyes, a közgyűlésben bent levő jelölő szervezet egyetlenegy bizottsági tagot javasolhat külső
bizottsági tagként, kivéve az MSZP-MSZDP pártszövetség, amelyik kettőt. Ehhez szeretnénk most
tartani magunkat. Itt nem olyan régen, közgyűlés előtt ezzel kapcsolatban véleményt cseréltünk, és azt
mondtuk, hogyha tudunk majd egyezkedni itt majd az októberi soros közgyűlésre, akkor még ezen
tudunk igazítani, de így, ebben a formában az Ön javaslatát nem tudom elfogadni. Ha egy nevet
javasolna, abban az esetben arról mindenképpen tudnánk szavazni. Kettőt most nem tudunk …
Szavazásra fölteszem természetesen, hogyha ragaszkodik a két névhez, de ebben az esetben én nem
tudom támogatni.
Marton István: Természetesen azért mondtam, hogyha nincs minimum két külsős bizottsági hely, akkor
nincs miről tárgyalni. Bicsák úr ezt próbálta Önökkel érzékeltetni. Hát most vagy megértették Önök vagy
nem.
Cseresnyés Péter: Én azért szeretném megkérdezni Bicsák Miklóst, hogy most Önnek az a véleménye,
amit az előbb hallottunk, vagy van saját véleménye is?
Bicsák Miklós: Én Marton képviselőtársammal, én szeretnék olyan emberekkel dolgozni ebben a
közgyűlésben, hogy valóban szívvel-lélekkel csinálják. Én akkor a Polai József urat javasolnám a
szociális bizottságba.
Cseresnyés Péter: A jogi, ügyrendibe, hogyha lehetne. És akkor az októberi közgyűlésre viszont tudunk
egyezkedni a helyeknek az elosztásában. Mehet úgy? Jó. Köszönöm szépen. A vitát lezárom.
Szeretném megkérdezni azt, hogy így ebben a formájában, ahogy a határozati javaslatban szerepel, én
most szeretném ezt fölolvasni, amennyiben egyetért mindeni ezzel, akkor én szeretném egyben föltenni
szavazásra a határozati javaslatot, és akkor nem kell külön-külön személyekről szavazni. De először
akkor fölolvasnám. Jó? Tehát: Pénzügyi Bizottságban Pénzügyi Bizottság elnökének javasoljuk Bene
Csaba urat. Belső tagjainak: Jerausek Istvánt, Szőlősi Mártát, Dr. Etler Ottót. Külső tagjainak: Bedő
Györgyöt, Vukics Józsefet és Kisgyura Jánost. Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnökének Dr.
Károlyi Attilát, belső tagjainak Tóth Nándort, Balogh Lászlót, Gyalókai Zoltánt, külső tagjainak: Dr. Erdős
Lászlót és Polai Józsefet, és itt majd még a következő közgyűlésen egy helyet be kell töltenünk.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnökének Balogh Lászlót, belső tagjainak Jerausek
Istvánt, Bene Csabát, Gábris Jácintot, Sajni Józsefet, külső tagjainak Papp Jánost, Bánkutiné Dobri
Noémit, Gondi Zoltánt, és még egy helyet majd be kell töltenünk október végén. Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnökének Dr. Csákai Ivánt, belső tagjainak Szőlősi Mártát, Kovács Jánost,
Marton Istvánt, Dr. Károlyi Attilát, külső tagjainak Fertig Istvánt, Papp Jánost és Pócza Attilát. Itt teljes.
Nem, itt is van egy betöltendő hely. 5., a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság elnökének Gyalókai
Zoltánt, belső tagjainak Kovács Jánost, Bizzer Andrást, Dr. Fodor Csabát, Bicsák Miklóst, külső tagjainak
Dervalits Balázst, Bálint Pált és Németh Jánost. Megkérdezem, hogy …. Szeretném megkérdezni,
ebben a formájában meg tudjuk és egyben föltehetem-e szavazásra? Mert ha igen, ….. Mivel tiltakozást
…..
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Marton István: Mint említettem, én nem óhajtok ilyen méltánytalan feltételek mellett bizottsági tagságot
vállalni a Szociális és Egészségügyi Bizottságban, bármilyen megtiszteltető egy bizottsági tagsági hely.
Cseresnyés Péter: Akkor a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak a létszámát a következőképpen
teszem fel szavazásra: tehát Dr. Csákai Iván elnök, belső tagjai Szőlősi Márta, Kovács János, Dr. Károlyi
Attila, külső tagjai: Fertig István és Papp János. Ezzel a módosítással. Ja, és Pócza Attila, elnézést.
Ezzel a módosítással tenném föl akkor egyben szavazásra a határozati javaslatot, mert tiltakozást nem
láttam. Aki egyet tud érteni a határozati javaslatban foglaltakkal, és az előbb ismertetett bizottsági
felosztással és névsorokkal, az kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 16 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő
határozatot hozza:
472/2010.(X.14.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. a Pénzügyi Bizottság
Elnökének:
Bene Csaba
Belső tagjainak:
Jerausek István
Szőlősi Márta
Dr. Etler Ottó
Külső tagjainak:
Bedő György
Vukics József
Kisgyura János
-t választja meg.
2. az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság
Elnökének:
Dr. Károlyi Attila
Belső tagjainak:
Tóth Nándor
Balogh László
Gyalókai Zoltán
Külső tagjainak:
Dr. Erdős László
Polai József
……………………….
-t választja meg.
3. az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
Elnökének:
Balogh László
Belső tagjainak:
Jerausek István
Bene Csaba
Gábris Jácint
Sajni József
Külső tagjainak:
Papp János
Bánkutiné Dobri Noémi
Gondi Zoltán
…………………………
-t választja meg.
4. a Szociális és Egészségügyi Bizottság
Elnökének:
Dr. Csákai Iván
Belső tagjainak:
Szőlősi Márta
Kovács János
Dr. Károlyi Attila
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Külső tagjainak:

-t választja meg.

…………………………
Fertig István
Papp János
Pócza Attila
…………………………

5. a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság
Elnökének:
Gyalókai Zoltán
Belső tagjainak:
Kovács János
Bizzer András
Dr. Fodor Csaba
Bicsák Miklós
Külső tagjainak:
Dervalits Balázs
Bálint Pál
Németh János
…………………………
-t választja meg.
Határidő:
2010. október 14.
Cseresnyés Péter polgármester
Felelős :
(Operatív felelős: dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)
Cseresnyés Péter: Minden bizottsági tagnak jó munkát kívánok, miután a külső bizottsági tagok, akiket
szeretnék megkérni, hogy az eskühöz álljanak fel, letették az esküt.
A megválasztott külső bizottsági tagok - Polai József kivételével - letették az esküt.
Cseresnyés Péter: A nyílt ülés napirendi pontjaival végeztünk, most zárt ülés következik. Arra kérnék
mindenkit, meghívottakat, és a külső bizottság tagjait, hogy maradjanak itt, mert a végén szeretnénk
koccintani az új közgyűlés, az új önkormányzatnak a megalakulása alkalmából. Úgyhogy most
elrendelem a zárt ülést, és mindenkit kérek arra, hogy ….. Arra kérném a külső bizottság tagjait, hogy az
esküokmányt írják alá addig, amíg a következő napirendi ponttal mi végzünk.

Zárt ülés
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített
külön jegyzőkönyv tartalmazza.
A közgyűlés 473/2010.(X.14.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

Szózat
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Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 17.20 órakor
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint
tartalmazza.)

Cseresnyés Péter
polgármester

Dr. Tuboly Marianna
jegyző
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